ECAD/ZINTEGROWANY
PROCES
Gdy liczy się inteligentny projekt

POŁĄCZONY ŚWIAT
Każdego dnia produkty stają się coraz bardziej złożone, a rozwiązania, które do niedawna znaliśmy jedynie z filmów science fiction,
możemy obecnie znaleźć w rozmaitych produktach — od samochodów po ekspresy do kawy. Inteligentne produkty są połączeniem
wielu różnych systemów, co wiąże się z rozmaitymi wyzwaniami na etapie projektu i produkcji. Wielu klientów SOLIDWORKS® szuka
rozwiązań umożliwiających przezwyciężanie tych wyzwań w celu zaspokojenia pragnień współczesnych konsumentów oraz potrzeb
najnowocześniejszych firm.

PROJEKTOWANIE
MECHANICZNE

PROJEKTOWANIE
UKŁADÓW
ELEKTRONICZNYCH

PROJEKTOWANIE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANIE POŁĄCZONE
PROJEKTOWANIE W RAMACH
UJEDNOLICONEGO EKOSYSTEMU

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRODUKTU
ZAPEWNIA KONKURENCYJNOŚĆ

Jednym z tych wyzwań jest liczba obszarów, jakie obejmuje
cały proces. Projekty mechaniczne, elektryczne, elektroniczne
i sieciowe są zbyt często prowadzone oddzielnie, a takie podejście może utrudniać tworzenie i rozwój produktu od samego
początku. Aby usprawnić i uprościć ten proces, SOLIDWORKS
oferuje pakiet rozwiązań do projektowania, które zapewniają
głębszą integrację i lepszą przejrzystość. Teraz zespoły mogą
udostępniać dane i pomysły, szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek
wcześniej.

Korzystanie z zestawu zintegrowanych narzędzi projektowych
w celu opracowywania skomunikowanych produktów i systemów zapewnia wiele korzyści. Użytkownicy mogą wykorzystać
zintegrowaną strategię do skracania cykli projektowych, poprawy
jakości oraz uproszczenia produkcji i montażu, będąc jednocześnie zachęcanymi do stosowania interdyscyplinarnego podejścia
opartego na współpracy. Pełna integracja projektów elektronicznych, elektrycznych, okablowania, systemów sterowania
i mechanicznych, pozwala odkrywać nowe sposoby działania
i pobudza innowacyjność.

TYPOWE ZASTOSOWANIA
SMART CITY

AUTOMATYZACJA FABRYK

PRODUKTY KONSUMENCKIE

Zintegrowana infrastruktura (BIM)

Mechatronika/plastronika

Automatyka domowa

Technologie sieci energetycznych

Przemysłowy IoT (IIoT)

Elektronika użytkowa

Pojazdy autonomiczne

Renesans przemysłowy

Pojazdy skomunikowane

Inteligentna farma

Skomunikowane przedmioty
użytku codziennego

Fabryka przyszłości
Wytwarzanie przyrostowe
(nowa generacja)

SOLIDWORKS ECAD

Dynamicznie udoskonalaj proces projektowy i maksymalizuj wyniki — niezależnie od aplikacji — dzięki rozwiązaniom
SOLIDWORKS ECAD. Zestaw narzędzi do projektowania elektromechanicznego umożliwia szybsze ukończenie projektu,
łatwiejsze współdzielenie informacji i danych, a także większą dokładność w opracowywaniu inteligentnych urządzeń
i innych produktów wymagających zastosowania zintegrowanej elektroniki.

SOLIDWORKS PCB
Płytki drukowane (PCB) są podstawą inteligentnego
projektowania i inżynierii elektrycznej, dlatego też dbanie
o precyzję oraz odpowiednią jakość podczas ich projektowania
i produkcji ma kluczowe znaczenie.
To rozwiązanie elektromechniczne, które łączy w sobie wiedzę
ekspertów SOLIDWORKS 3D z siłą nauki i intuicyjnym procesem
projektowym oprogramowania Altium Designer ®. W efekcie
powstało zintegrowane środowisko ułatwiające wzajemną
współpracę projektantów oraz umożliwiające opracowywanie
innowacyjnych rozwiązań.
SOLIDWORKS PCB pozwala użytkownikom na płynną
synchronizację projektów elektronicznych i mechanicznych,
zapewniając ich spójność i ujednolicenie, a także ułatwiając szybkie
i łatwe realizowanie poleceń zmian. Sprawdzona technologia
projektowania elektroniki i ulepszony edytor schematów
usprawniają współpracę, a natywna integracja zapewnia
łatwiejszą migrację, niższe koszty, mniej przypadków opóźnień
w procesie produkcji i krótszy czas wprowadzania na rynek.

TYPOWE ZASTOSOWANIA
(INTELIGENTNE PRODUKTY)
Automatyzacja fabryk
Urządzenia skomunikowane
Zabawki
Produkty konsumenckie
Urządzenia przemysłowe
Robotyka
Sprzęt medyczny
Motoryzacja
Pojazdy elektryczne
Przemysł lotniczy i wojskowy
Pojazdy komercyjne
Wnętrza samolotów
Urządzenia
Ciężarówki i autobusy
Pociągi
Przemysł ciężki
Statek kosmiczny
Systemy uzbrojenia

„Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS i SOLIDWORKS PCB skróciliśmy proces
tworzenia płytek drukowanych, który był bardzo nieprecyzyjny ze względu na niską
dokładność komponentów. Wcześniej konwersja/import pełnego procesu zajmował
15 minut, obecnie trwa to łącznie od trzech do pięciu minut.”
— Nate Calvin, dyrektor generalny firmy AeroLED

ZINTEGROWANY TRANSLATOR ECAD-MCAD
Circuitworks
Inżynierowie mechanicy (MCAD) i elektrycy (ECAD) muszą
ściśle współpracować przy tworzeniu złożonych projektów,
aby przyspieszyć proces rozwoju produktu oraz zaoszczędzić
czas i ograniczyć koszty. CircuitWorks™ to potężny translator
CAD/ECAD, który pozwala inżynierom tworzyć dokładne
trójwymiarowe modele płytek drukowanych przy użyciu
oprogramowania projektowego SOLIDWORKS 3D. Jako element
technologii SOLIDWORKS Electric 3D, CircuitWorks umożliwia
udostępnianie, porównywanie, aktualizowanie i śledzenie
danych projektowych, co pomaga szybciej rozwiązywać
problemy związane z integracją elektromechaniczna.

Wymiana danych między projektantami elektrykami
a mechanikami
Skuteczna współpraca z użyciem danych CAD jest jednym
z najczęstszych wyzwań dla projektantów systemów
mechanicznych i elektrycznych. Podczas opracowywania
produktu konsumenckiego, takiego jak laptop, w przypadku
którego redukcja rozmiaru i wagi przy zachowaniu estetyki
jest niezwykle ważna, inżynier elektryk projektujący płytkę
drukowaną i dobierający komponenty (takie jak wentylatory
i zasilacze) musi w jasny sposób przekazać dane ECAD
inżynierowi mechanikowi. Inżynier mechanik musi z kolei
informować o zmianach mechanicznych wprowadzonych
w projekcie płytki drukowanej. CircuitWorks skutecznie wspiera
dwukierunkową wymianę danych. Zespoły projektantów
mogą wspólnie rozwiązywać problemy związane z integracją
ECAD-MCAD i szybciej opracowywać innowacyjne produkty
o wyższej jakości.

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION I MODUŁ
ELECTRONIC COOLING
Równie ważnym aspektem procesu jest zdolność do maksymalizacji wydajności produktu końcowego. Użytkownicy
mogą to osiągnąć, korzystając z rozwiązania SOLIDWORKS
Flow Simulation i jego zestawu inteligentnych modeli do przeprowadzania analizy termicznej płytek drukowanych i innych
urządzeń elektronicznych. Uzyskane dane mogą być wykorzystane w celu zapewnienia optymalnej wydajności wszystkich
komponentów.
Podobnie moduł Electronic Cooling posiada własny zestaw
inteligentnych modeli umożliwiający szybkie i precyzyjne
stworzenie szerokiej gamy urządzeń do chłodzenia elektroniki.

„SOLIDWORKS Electrical pozwala nam osiągnąć większą precyzję i wydajność we wszystkich
aspektach opracowywania produktu — od projektowania po współpracę i produkcję”.
— Ryan Helminen, inżynier projektu w GLSV, Inc.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Electrical 3D i SOLIDWORKS Electrical Schematics użytkownicy mogą tworzyć projekty
elektromechaniczne w ekosystemie SOLIDWORKS. Dzięki SOLIDWORKS PCB użytkownicy będą posiadać w pełni zintegrowany
mechatroniczny pakiet projektowy.

SOLIDWORKS Electrical PDM Connector
Zachowanie danych projektowych ma kluczowe znaczenie
dla zapewnienia integralności projektu oraz takiego
samego — wysokiego — poziomu zarządzania danymi
w projektach elektrycznych i mechatronicznych, jakiego
oczekują użytkownicy SOLIDWORKS. Produkty SOLIDWORKS
Electrical Professional oferują możliwość ścisłej integracji
z SOLIDWORKS PDM Professional z takimi samymi funkcjami
jak SOLIDWORKS, przy wykorzystaniu prostego interfejsu,
opracowanego specjalnie dla projektantów elektryków.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional
Aby przyspieszyć opracowywanie zintegrowanych projektów
elektrycznych, użytkownicy potrzebują potężnego, łatwego
w obsłudze zestawu narzędzi do projektowania schematów
pozwalających na współpracę wielu użytkowników.
SOLIDWORKS Electrical pozwala usprawnić i uprościć
najbardziej złożone zadanie projektowe dzięki wielu łatwym
w obsłudze funkcjom. Zaliczyć do nich możemy narzędzia do
tworzenia rysunków sterowników PLC, listew zaciskowych,
zarządzania referencjami krzyżowymi i automatycznego
tworzenia raportów - a to wszystko we wspólnym
środowisku zarządzania projektami.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard
Wydajne, i łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia schematów
elektrycznych dla pojedynczego użytkownika ułatwia szybkie
opracowywanie projektów elektrycznych na potrzeby urządzeń
i innych produktów. Wbudowane i sieciowe biblioteki symboli
oraz danych katalogowych stanowią uniwersalne materiały
wielokrotnego użytku, a ich wykorzystanie optymalizuje proces
projektowy. Zautomatyzowane narzędzia SOLIDWORKS do
projektowania ułatwiają oraz usprawniają szereg żmudnych
zadań projektowych, takich jak tworzenie rysunków dla listew
zaciskowych oraz zarządzanie referencjami krzyżowymi dla
zestyków.

SOLIDWORKS Electrical 3D
Integruje dane zawarte na schematach elektrycznych
z modelami 3D SOLIDWORKS maszyn i innych produktów,
nie tylko dwukierunkowo, ale również w czasie rzeczywistym.
SOLIDWORKS Electrical 3D pozwala użytkownikowi wstawiać
komponenty elektryczne w przestrzeni 3D i korzystać
z zaawansowanej technologii w celu wytyczenia tras dla
przewodów i kabli. Oprogramowanie to pozwala wyznaczać ich
optymalne długości i sposób ułożenia, przy zachowaniu ciągłej
synchronizacji danych i list materiałowych pomiędzy częścią
mechaniczną i elektryczną opracowywanego projektu.

TYPOWE ZASTOSOWANIA
Automatyzacja fabryk
Urządzenia przemysłowe
Robotyka
Sprzęt medyczny
Motoryzacja
Szafy sterownicze
Okablowanie
Pojazdy elektryczne
Przemysł lotniczy i wojskowy
Aparatura rozdzielcza
Samochody dostawcze
Wnętrza samolotów
Urządzenia
Ciężarówki i autobusy
Pociągi
Przemysł ciężki
Statek kosmiczny
Systemy uzbrojenia

Więcej informacji na temat rozwiązań SOLIDWORKS
do projektowania, symulacji, zarządzania danymi
i komunikacji technicznej, znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej www.solidworks.pl.

PODSUMOWANIE
Fundamentem oprogramowania SOLIDWORKS jest inteligentna strategia. Dzięki połączeniu wszystkich elektromechanicznych
dyscyplin w jeden ekosystem, oprogramowanie SOLIDWORKS ECAD przynosi swoim użytkownikom wiele korzyści podczas
projektowania, konstruowania i wdrażania inteligentnych produktów.

TWORZENIE KONCEPCJI

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE

ZARZĄDZANIE

Planowanie hardware’u

Układy mechaniczne

Zarządzanie urządzeniami

Wizualne tworzenie koncepcji

Układy elektryczne

Analityka

Modelowanie systemu IoT

Oprogramowanie

Automatyzacja danych

Ocena wykonalności

Zintegrowane oprogramowanie

Symulacja i tworzenie prototypów

Aplikacje internetowe

Integracja
systemów biznesowych

Współpraca interdyscyplinarna

Aplikacje mobilne

Usługa w chmurze
Transport

Zarządzanie projektami IoT

Business enablement
Application enablement

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi
przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla
poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania
3DEXPERIENCE ®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom indywidualnym
nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych —
i uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju — produktów. Udostępnione przez
firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały
sposoby projektowania, produkcji oraz serwisowania produktów. Rozwiązania
opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji
pomiędzy społecznościami i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości
udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 220 000
różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji
w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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PARTNERSKIE ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS DLA INTERNETU RZECZY (IOT)

